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کارنامــه خصوصیســازی در ایــران بــا
قدمتــی 17ســاله فــراز و نشــیبهای
بســیاری را پشــت ســر گذاشــته اســت.
خصوصیســازی در واقــع نســخهای بــود
تــا نظــام اقتصــادی را کــه بــه طــور کامل
دراختیــار دولــت بــود متعــادل کــرده و
اداره بخشــی از آن را به بخش خصوصی
بسپارد.
در ســالهای ابتدایی پیــروزی انقالب
اســامی به واســطه شــرایط خاص کشور
و صــدور فرمــان ملــی کــردن بخشهای
مختلف اقتصادی درعمــل ،اداره بخش
اعظــم اقتصــاد ایــران بــه دولت ســپرده
شــد .درایــن دوره تمــام بنگاههای بزرگ
اقتصــادی در بخــش صنعــت ،معــدن و
مالــی دولتی شــده بود و اصــل  44قانون
اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیتها
از جملــه بانکــداری ،بیمــه ،تأمیــن نیرو،
صنایــع مــادر و بــزرگ ،هواپیمایــی،
کشتیرانی و ...عمومی اعالم شد .اما پس
از اتمام جنگ تحمیلی هشــت ساله نیاز
تغییــر وضعیــت اقتصاد ایران احســاس
شد.
در دوران بازســازی پــس از جنــگ
اقتصــاد ایــران نیازمنــد نیــروی تــازهای
بــود کــه ایــن نیــرو در بخــش خصوصــی
وجود داشــت .برهمیــن اســاس بتدریج
و در قالــب برنامههــای توســعه پنــج
ســاله بســترهای واگــذاری بخشــی از
تصدیگریهــای دولــت بــه بخــش
خصوصی فراهم شد.
درحالــی که در برنامههــای اول و دوم
توسعه کشور تنها بر فعالتر کردن بخش
خصوصــی تأکید شــده بود ،برنامه ســوم
توســعه مســیر تازهای برای تغییــر نظام
اقتصادی ایــران بود .طبق قانــون برنامه
ســوم توســعه برنامــه خصوصیســازی
شــرکتهای دولتــی تحــت عنــوان
ســاماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری
ســهام آنها اعالم شد و در قالب ماده 15
همیــن قانون ســازمان خصوصیســازی
بــه عنــوان یــک شــرکت ســهامی دولتــی
وابســته بــه وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی و دارای شــخصیت حقوقــی و
اســتقالل مالــی و متولــی واگذاریهــا بــا
تغییر اساســنامه ســازمان مالی گسترش
مالکیت واحدهای تولیدی تشــکیل شــد.
بدیــن ترتیــب در انتهــای نخســتین مــاه
ســال  1380اساســنامه اولیــه ســازمان

خصوصیســازی توســط هیــأت وزیــران
تصویــب و در دومیــن مــاه همــان ســال
برای اجرا ابالغ شــد .اما با وجود تأسیس
سازمان خصوصیسازی درعمل تا پیش
از ابالغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساســی خصوصیسازی راه زیادی
را نپیمود .ولی با تصویب این سیاستها
که توســط مقام معظم رهبری ابالغ شد،
خصوصیســازی به صــورت جدی دنبال
شد.
در ادامه این مســیر با تصویب «قانون
اجرای سیاســتهای کلی اصل  44قانون
اساسی» در تیرماه ســال  ،1387سازمان
خصوصیســازی موظــف شــد تــا در
چارچوب اساســنامه جدید کــه در انتهای
ســال  1388بــه تصویب رســید ،اهدافی
همچــون «گســترش مالکیــت در ســطح
عموم مردم»« ،ارتقای کارآیی بنگاههای
اقتصــادی»« ،افزایش ســهم بخشهای
خصوصــی و تعاونــی در اقتصــاد ملــی»
و «کاســتن از بــار مالــی و مدیریتی دولت
در تصــدی فعالیتهــای اقتصــادی» ،را
دنبال کند.
 17سال خصوصیسازی در یک قاب
از زمــان تأســیس ســازمان
خصوصیســازی تاکنــون حدود  17ســال
میگذرد و درایــن مدت میلیاردها تومان
از داراییهایــی کــه دراختیار دولت بود به
بخش غیردولتی واگذار شــده اســت .این
درحالی اســت که نقدهای زیــادی نیز به
این مســیر  17ســاله وارد شــده اســت .به
اعتقــاد کارشناســان جریــان واگذاریهــا
بخصوص در برخــی از دورهها با انحراف
مواجــه شــده اســت کــه مهمتریــن آن
واگــذاری بخــش اعظــم داراییهــای
دولــت بــه بخــش غیردولتــی کــه بعدها
به بخش «خصولتی» مشــهور شــد ،بوده
اســت .طبــق اهدافــی کــه بــرای برنامــه
خصوصیسازی پیشبینی شده بود باید
اموال دولت بــه بخش خصوصی واقعی
و کارآمد منتقل میشــد ولــی درواقع این
بخش عمومی غیردولتی کشــور بود که با
داشــتن منابع مالی کالن توانســت سهم
باالیــی از داراییهای دولــت را از آن خود
کند .به طوری که به گفته مســئوالن سهم
بخــش خصوصــی واقعــی از واگذاریهــا
تنهــا در حــدود  12درصد بــوده و بیش از
 80درصــد آن بــه خصولتیهــا رســیده
است.
انحــراف دیگــری کــه درمســیر
خصوصیســازی بخصوص در ســالهای
 1384تــا  1392رقــم خــورد ،واگــذاری
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داراییهــای دولــت بــرای رد دیــون و
پرداخت بدهیهــای دولت به طلبکاران
بــود .موضوعــی که بــا روح سیاســتهای
کلــی ابــاغ شــده در تضــاد بــود .بررســی
گزارشهــای مراکــز تحقیقاتــی کشــور
ازجملــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس
شــورای اســامی نشــان میدهد تا ســال
 1394تنهــا  16.7درصــد از واگذاریها به
بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته
است.
بر این اساس  ۲۳درصد از واگذاریها
به سهام عدالت اختصاص یافته که عمالً
متولــی آن دولــت اســت و  61.2درصد از
واگذاریهــا نیــز بــه نهادهــای عمومــی-
دولتی و شــبهدولتی (خصولتیها) واگذار
شــده اســت کــه ایــن نهادهــا نیــز ماننــد
ســازمان بازنشســتگی و ســازمان تأمیــن
اجتماعی همگی زیر نظر دولت هستند.
خصوصیسازی در نیمه راه
بررســی عملکــرد واگذاریهــا در 17
سال گذشته نشان میدهد با اینکه حجم
بزرگــی از داراییهــای دولــت کــه واگــذار
شده است هنوز خصوصیسازی در نیمه
راه اســت و بایــد نیــم دیگــر این مســیر را
بپیماید.
براســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی
ســازمان خصوصیســازی ،در 17ســال
گذشــته تعــداد 1992بنــگاه در لیســت
واگذاریهــای ایــن ســازمان قــرار گرفتــه
اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود 450
شــرکت بــه دالیــل مختلــف از جملــه
انحالل ،ورشکستگی ،ادغام و ...از لیست
واگذاریهــای دولــت خــارج شــدهاند.
همچنیــن از 1516بنــگاه باقــی مانــده
حــدود  200شــرکت در طول این ســالها
به صــورت غیررقابتی در قالــب رد دیون
دولت یا ســهام عدالت و بــدون برگزاری
مزایده واگذار شدهاند.
بــر ایــن اســاس از 1330شــرکت
باقیمانــده نیــز کــه در لیســت واگذاریها
قــرار گرفتند ،حدود 52درصــد تاکنون به
فروش رســیدهاند و حدود  48درصد نیز
در لیســت واگذاریها قرار دارند.میتوان
گفــت تا بــه امروز نیمــی از راه واگذاریها
پیموده شــده و نیم دیگــر آن باقی مانده
است.
در ارزیابیهــای صــورت گرفتــه
مشــخص شــد آن بخش از ســهام دولت
کــه تاکنون واگذار شــده بیشــتر مربوط به
ســهام خــرد و مدیریتــی شــرکتها بوده
اســت و در حــال حاضــر شــرکتهایی که
در لیست واگذاریها هستند بیشتر دارای

ســهام کنترلی هســتند .ضمن ایــن که از
زمــان آغاز بــه کار دولت یازدهــم تاکنون
بیــش از دو برابر ،دوره دوازده ســاله قبل
از شــروع دولــت یازدهــم ســهام کنترلی
فروخته شده است.
 147هزار میلیارد تومان سهم دولتی
واگذار شد
از زمــان تأســیس ســازمان
خصوصیسازی تاکنون بیش از  147هزار
میلیارد تومان ســهام واگذار شــده اســت
کــه در این میــان  26هزار میلیــارد تومان
مربوط به ســهام عدالت بوده است و 30
هــزار میلیــارد تومــان نیز بابــت رد دیون

واگذاریهــا در ایــن بــازه زمانــی بــه
ســه نوع شــامل فروش ســهام یــا دارایی
بــه عمــوم متقاضیــان ،واگــذاری ســهام
یــا دارایــی بــه شــیوه انتقــال مســتقیم به
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی طلبــکار از
دولت و انتقال مســتقیم ســهام یا دارایی
بابــت ســهام عدالت صــورت گرفتــه که
ارزش هــر کــدام بــه ترتیــب ،888636
 315535و  363266میلیــارد ریــال
است.
همچنیــن واگــذاری براســاس بــازار
عرضه ســهام نیز به چهــار روش بورس،
فرابــورس ،مذاکــره و مزایده انجام شــده

بررسی عملکرد واگذاریها در  17سال گذشته نشان میدهد
با اینکه حجم بزرگی از داراییهای دولت که واگذار شده است
هنوز خصوصیسازی در نیمه راه است و باید نیم دیگر این
مسیر را بپیماید

دولــت واگــذار شــده و باقی ســهام نیز به
صــورت تدریجــی ،ترجیحــی و بلوکی به
متقاضیان واگذار شده است.
ایــن درحالــی اســت کــه اوج ایــن
واگذاریهــا در ســالهای  1388و 1392
بــوده اســت .براســاس آمــار ســازمان
خصوصیســازی از ســال  1380تــا نیمــه
ســال جــاری ،ارزش کل واگذاریهــای
صــورت گرفتــه  147هزارمیلیــارد تومــان
بوده اســت که این رقم برای ســال 1380
تقریبــاً  201میلیــارد ریال بوده اســت .در
ســالهای  92و  88بــه ترتیب  30و 17.4
درصد کل واگذاریها به ارزش 440597
و  255311میلیــارد ریــال صــورت
گرفته است.

که روش بورس با  53.8درصد به ارزش
 791861میلیــارد ریال در صدر قرار دارد
و روش مذاکــره بــا 0.2درصــد و ارزش
 3038میلیــارد ریــال کمتریــن میــزان را
دارد.
واگــذاری به تفکیــک حجــم واگذاری
ســهام نیز به ســه روش بلوکــی ،تدریجی
و ترجیحــی صورت میگیرد که به ترتیب
 3.4 ، 95.5و  1.1درصد را شامل میشود.
بیــش از 18درصــد از نــوع واگذاریهــا از
طریق انتقال مســتقیم ســهام یــا دارایی
بابــت ســهام عدالت بوده کــه اوج آن در
ســال  88صورت گرفته که  7.3درصد از
این  18درصد را شامل میشود.
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چرا بخش خصوصی ناتوان شد؟
وقتی صحبت از بخش خصوصی در اقتصادی دولتی،
1
رانتی ،نفتی و ســرمایهداری میکنیم بیشــتر به شوخی
شــبیه اســت تــا یک بحــث جــدی اقتصــادی .اصل 44
یادداشـــت
اقتصاد را به ســه قســمت تعاونــی ،دولتی و خصوصی
تقســیم کرد ،اما اقتصاد دولتی شــامل تمام شرکتها،
کارخانههــا ،مؤسســات بــزرگ تجــاری ،صنعتــی،
پاالیشــگاهها ،پتروشــیمیها ،کشــتیرانی ،سیســتمهای
برقرســانی ،آبرســانی ،فرودگاههــا و ...بــود .بــه ایــن
محمود جامساز
ترتیب تمام صنایع بزرگ کشور از لحاظ حجم و اندازه
اقتصاددان
و ســرمایه کــه قبالً در دســت بخــش خصوصــی بود به
بخــش دولتی منتقل شــد ،بخــش تعاونی هم بخش ضعیفی بــود که هنوز پا
نگرفته بود .بخش خصوصی هم بهعنوان مکمل این دوبخش شــناخته شــد
یعنی در حقیقت در کنار بود و دولت تقریباً همه کاره اقتصاد کشــور شد .بعد
از آن نهادها و بنیادهای موازی وســیعی تشــکیل شد .شرکتهایی که از مردم
گرفتنــد در قالــب بنیادها قرار دادند پس از آن هم بــه علت نبود اقتصاد آزاد
و رقابتی بنیادها تاخت و تاز کردند و صاحب صدها شــرکت شــدند و انباشت
ثروت کردند و در حال حاضر از  1725هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر آن
در دست بنیادهای فرا دولتی است .این بنیادها سهم زیادی از درآمد کشور را
دارند و با چانه زنی از وزارتخانهها بیشتر بودجه دارند.
اقتصاد دولتی باعث شــد مدیران بیتجربه و بیتخصص به کار گرفته شــوند
و ایــن مدیران بیتخصص عضو هیأت مدیره شــرکتها و مؤسســات شــدند.
مدیریــت ضعیف کــه دانش پایه نبود باعث نابودی شــرکتها شــد ،کارگران
بیــکار شــدند بعــد از تضعیــف روز بــه روز شــرکتها ،کار بــه جایــی رســید تــا
سیاستهای کلی نظام بر این قرار گیرد که خصوصیسازی کند ،سیاستهای
کلی خصوصیســازی تصویب شــد و در رأس آن آزادسازی ،تعامل با اقتصاد
جهانــی و کوچــک کــردن دولــت بــود امــا در اجــرای برنامه خصوصیســازی
تمــام این موارد شکســت خــورد ،دولت به رغــم رویکرد این سیاســتها ،روز
بــه روز بزرگتــر شــد و هزینههــای زیــادی را میبلعیــد االن دولت بــه حدی از
بزرگــی رســیده که حدود  204هزار میلیارد تومــان از بودجه را صرف پرداخت
حقــوق کارکنــان و بازنشســتگان خودش میکنــد .بنابراین با توجــه به این که
دراین شــرایط بخش خصوصی ناتوان و رشــد اقتصادی نیز کاهش یافته بود،
حاکمیــت تصمیم گرفت تا برای تغییر این شــرایط برنامه خصوصی ســازی
را اجرا کند.
امــا بند ج سیاســتهای کلی اصل  44با اســتقبال مردم روبهرو نشــد چون بر
اســاس آن  20درصــد ســهام در دســت دولت باقــی میماند  5درصد ســهام
مدیریتــی بــود و  40درصد ســهام به ســهام عدالــت تعلق میگرفــت به این
ترتیــب ســهام شــرکتها را بــه افــرادی که اصــاً اطالعــی از ســهام و تجارت
نداشــتند واگــذار کردنــد و تنهــا  35درصد ســهام شــرکتهای واگذارشــده به
بخش خصوصی واگذار میشــد اما بخش خصوصی اســتقبال نکرد در عوض
شــرکتهای خصولتی کــه مربوط به بانکهــا ،نهادها و بنیادها بــود وارد گود
شــدند و شــرکتها را از طریــق مذاکره گرفتند نــه مزایده و ســود هنگفتی هم
بردند چون شــرکتها زیر قیمت واگذار شــده بود .ســهام عدالــت هم از نظر
مقدار ریالی ناچیز بود.
کســانی که ســهام عدالت گرفته بودند ترجیج میدادند دولت آن را مدیریت
کند به همین دالیل بخش خصوصی واقعی در خصوصیسازی شرکت نکرد.
در بنــد الف اصل  44آمده بود که خریداران شــرکتها نباید کارگران را اخراج
کنند در حالی که یکی از بزرگترین مســائل این شرکتها اشباع نیروی انسانی
بود ،کســی که قصدخرید شــرکتها را داشت تعدیل نیروی انسانی را مد نظر
قرار میداد که مخالف قانون بود بنابراین این موضوع هم دلیل دیگری شــد
تا استقبال از خصوصیسازی کمرنگ باشد.
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